
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
zápis č. 11 ze schůze 4. prosince 2012

Přítomni: Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Procházka Jakub, p. Iglo Miroslav, Mgr. Miloš Špringr, pí. 

Jitka Sedmihradská, Ing. arch. Jiří Danda, p. Václav Přibáň, p. Milan Tichý, p. Ondřej 

Bouška, Ing. Milan Moravec, p. Petr Polnický (dostavil se v 18,30)

Hosté:        Ing. Luštincová Ilona, Ing. Teichmanová Dana

Omluveni: Ing. Miloš Sekyra, Ing. Knapová Liběna,

Nepřítomni: Ing. arch. Michael Vojtěchovský, p. Lukáš Burda

Program jednání:

1. Žádost o posouzení záměru stavební úpravy - nástavby č.p. 196, Čelákovice
2. Stanovení pravidelného termínu jednání komise 
3. Projednání neúčastí některých členů na jednáních komise pro rozvoj města
4. Informace o stanovisku ČKA k prohlášení ing. arch. Dandy
5. Informace o připravovaném doplnění mobiliáře na náměstí – studie T a K s.r.o.
6. Řešení v ulici J. A. Komenského
7. Různé

Komise se sešla v počtu 10, od 18,30 hodin 11 členů, komise byla usnášeníschopná. 

Jednání se uskutečnilo od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, Radnice I. a bylo ukončeno v 20,30 hodin.

Zapsala: Ing. Dana Teichmanová dne 4. prosince 2012

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ JEDNÁNÍ

1. Přivítání účastníků

 předsedkyně komise přivítala účastníky

2. Schválení programu

předsedkyně vybídla členy k doplnění programu. Bylo dohodnuto, že program bude v závěru doplněn o 

podněty jednotlivých členů. 

Návrh usnesení: Komise schvaluje upravený program jednání na den 4. 12. 2012 

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (10), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

3. Určení zapisovatele zápisu

 Po dohodě členů komise zápisy bude zajišťovat tajemnice komise ing. Dana Teichmanová  

Návrh usnesení: Komise schvaluje zapisovatele jednání

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (10), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4. Agenda

4.1. Žádost o posouzení záměru stavební úpravy - nástavby č.p. 196, Čelákovice
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města souhlasí s předloženým návrhem stavební úpravy – nástavby 

č.p. 196 v Čelákovicích, doporučuje však doladění architektonického vzhledu – zvětšení vikýřů a uplatnění 

tradičních prvků (šambrán a říms).

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (10), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato
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4.2. Určení pravidelného termínu jednání komise pro rozvoj města

Po krátké diskusi a rekapitulaci návazností byl komisí navržen pravidelný termín jednání komise na třetí 

úterý v měsíci. 

V průběhu projednávání tohoto bodu se v 18,30 hodin dostavil člen komise p. Petr Polnický

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města stanovuje pravidelný termín jednání komise na třetí úterý 

v měsíci. 

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (11), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.3. Četnosti účasti/neúčasti členů na jednáních komise a návrh na úpravu počtu členů
Předsedkyně komise vyzve členy s malou účastí na jednáních k vyjádření k jejich dalšímu působení 
v komisi. 
Návrh usnesení: Bez usnesení

4.4. Informace o stanovisku ČKA k prohlášení ing. arch. Dandy
Ing. Teichmanová seznámila členy komise s obsahem stanoviska ČKA a předala jej ing. arch. Jiřímu 
Dandovi.
Návrh usnesení: Bez usnesení

4.5. Informace o připravovaném doplnění mobiliáře na náměstí – studie T a K s.r.o.

Ing. Teichmanová seznámila členy komise se třemi variantami řešení doplnění mobiliáře a oživení prostoru 

náměstí, které jsou předmětem studie zpracované ateliérem T a K s.r.o. Komise upozornila na nutnost 

případné změny vzhledem dotaci konzultovat s jejím poskytovatelem.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města bere na vědomí předložený návrh mobiliáře pro centrální zónu 

náměstí ve variantách, který byl zpracován společností Tichý a Kolářová s.r.o. Komise upozorňuje na 

nutnost konzultace případné úpravy s poskytovatelem dotace.

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (11), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.6. Řešení dopravy v ulici J. A. Komenského
Komise byla požádána k vyjádření k navrhované úpravě dopravního režimu v ulici J. A. Komenského, která 
je, zvláště v době cca od 7,30 do 8,00, obousměrně téměř neprůjezdná. Město ve spolupráci s Městskou 
Policií doporučuje zjednosměrnění ulice ve směru od náměstí k ulici Rumunské. Komise konstatuje, že 
situaci před základní školou je možné řešit i jiným způsobem, než je úprava dopravního režimu - např. 
asistencí pedagogů a zaměstnanců školy při předávání dětí. Dále komise doporučuje podnítit zájem dětí o 
dopravu na kolech instalací dostatečného počtu stojanů na kola. Vzhledem k tomu, že problém nastává 
v krátkém časovém úseku je dle názoru komise zbytečné upravovat trvale dopravní režim, v případě jeho 
úpravy však dává na zvážení zvolení opačného směru – v tom případě by děti, vzhledem k obvyklému 
umístění sedaček ve vozidle, vystupovaly směrem na chodník. Další možností je vyznačení pohotovostních 
míst pro zastavení a vysazení dětí. 
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nedoporučuje provedení úpravy dopravního režimu v ulici J. A. 

Komenského. Pro zlepšení situace v ranní špičce doporučuje v prostoru zvýšit činnost městské policie, 

jednat s vedením školy o možnosti asistence školy při předávání dětí a podnítit zájem dětí o dopravu na 

kolech instalací dostatečného počtu stojanů na kola. 

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (11), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.7. Různé
Dále byla diskutována tato témata:

1) Využití zastávek u OC TESCO – bude prověřen stav stavební připravenosti zastávek a komise se 
k tomuto bodu vrátí na lednovém jednání.

2) Zpevnění užívaných pěšin - komise doporučuje provézt zpevnění pěšin, které nejsou v dobrém 
stavu, i když jsou hojně využívány – jde o pěšinu podél severní strany komunikace v ulici Husova 
v úseku mezi ulicemi Kostelní a M. Červenky a dále o pěšinu na severní straně komunikace v ulici 
Rooseveltova od ulice U Hájku směrem k ulici Lidická. 
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3) Obslužnost MHD – zastávky – k tomuto tématu budou na další jednání komise přizváni p. K., který 
se touto tématikou dlouhodobě zabývá a zástupce odboru OH, do jehož kompetence tato 
problematika spadá.

4) Vytvoření sociálních bytů – byla diskutována potřeba zřízení sociálních bytů, členové komise byli 
vyzváni k návrhu vhodných lokalit k jejich umístění.

Návrh usnesení: Bez usnesení

5. Určení termínu dalšího jednání komise

 Další jednání komise se bude konat dne 15. 1. 2013 v 18,00 hodin.

     

Přílohy: -
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